
 )مقالۀ پژوهشی(

-هورمون( بر وزن بدن، Actinidia deliciosaکیوی ) ۀمیو ۀبررسی اثرات عصار

 های صحرایی نر هیپوتیروئیدی، درد و حافظه در موشهای تیروییدی
 

 ،*3و4علیرضا سرکاکی ،3ناصری ، محمدکاظم غریب2، سیما نصری1زاده فالحیهخدیجه حسونی

 4زادهشهرام مشهدی
 

 چکیده
ها موجب اختالالت رفتاری  اکسیدان تیروییدی تولیددر هیپو :و هدف زمینه

 .اکسیدانی استآنتی مواد و های مختلفویتامین حاویکیوی  ۀمیو شود.می
کیوی بر وزن بدن، حافظه،  ۀمیو ۀاثر عصار بررسی این مطالعه هدف از انجام

 ی است.های صحرایی نر هیپوتیروئیدسرمی در موش T3و  T4درد، میزان 
-گروه شاملگرم(،  022 -052) های صحرایی نر ویستارموشروش بررسی: 

-داروی متی mg/lit  522( هیپوتیروئیدی که با تجویز0-7( کنترل و 1های: 

مازول در آب آشامیدنی به مدت سه هفته هیپوتیروئید شده، و سپس به 
 mg/kg/5ml 022، 022، 152، 122، 52 :های درمان که به ترتیبزیرگروه

بار به صورت روز و هر روز یک 10و یا سالین نرمال را  ۀ کیویمیو ۀعصار
لوواتیروکسین  mg/lit1( کنترل مثبت که دوز 8خوراکی)گاواژ( دریافت کردند. 

تمامی حیوانات با روش رادیو ایمیواسی،  T4 و  T3های دریافت کرد. هورمون
گیری اندازه وزن بدنو  کسشاتل با باحیوانات  ۀو حافظ Tail Flickبا  درد

با سطح   HSD آزمونو  یکطرفه ANOVAروش آماری  ها باداده شدند.
 . ندآنالیز شد >P 25/2داری حداقل امعن

، درد و حافظه به یهای تیروئیدهیپوتیروئیدی هورمونهای در موش ها:یافته
ن کیوی بدو ۀعصار 022و  152دوزهای  .(>21/2P)داری کاهش یافتاطور معن

های های تیروئیدی بهبودی درد و حافظه در موشثیر بر غلظت هورمونأت
   .(>221/2P) را بطور معنادار بهبود داد  هیپوتیروئیدی

ها کیوی به دلیل اینکه سطوح کاهش یافته هورمون ۀتجویز عصارگیری: نتیجه 
- ثیری بر محور عصبیأمتعاقب هیپوتیروییدی را افزایش نداد، بنابراین ت

 اختالالت بر بخش کیوی بهبودیتوان این اثرات ورمونی نداشته است. میه
 در مغز آن اکسیدانیبه خاصیت آنتی احتماالًرا  هیپوتیروییدی متعاقب یرفتار

 نسبت داد. 

 
، وزن بدن، درد، T3,T4کیوی،  ۀمیو ۀعصار هیپوتیروئیدی، کلید واژگان:

 .حافظه، موش صحرایی
 
 
 

 

 

 93/91/9313اعالم قبولي:          9/99/9313شده: دريافت مقالۀ اصالح        4/6/9313دريافت مقاله: 

دانشجوی دکترای تخصصی علوم  -1

     .جانوری

     .دانشیار فیزیولوژی -0

  .پزشکی استاد فیزیولوژی -3

  .استادیار فیزیولوژی پزشکی -0

 

 

 

شناسررری، دانشرررکدۀ گرررروه زیسرررت -1

علرررررروم، دانشررررررماه آزاد اسررررررالمی 

 .ایران، ازفارس، شیر

شناسررری، دانشرررکدۀ  گرررروه زیسرررت -0

علررروم، دانشرررماه پیرررام نرررور واحرررد    

 .، ایرانشرق تهران، تهران

مرکررز تحقیقررات فیزیولرروژی، دانشررماه -3

شراپور اهرواز، اهرواز،    علوم پزشکی جندی

 ایران.

گررروه فیزیولرروژی دانشررکدۀ پزشررکی، -0 

شاپور اهرواز،  ماه علوم پزشکی جندینشدا

 ایران.

 

*
  مسؤول:نویسندۀ  

علیرضرررا سررررکاکی، مرکرررز تحقیقرررات  

فیزیولررررروژی و گرررررروه فیزیولررررروژی 

دانشرررکدۀ پزشرررکی، دانشرررماه علررروم   

شرراپور اهررواز، اهررواز،   پزشررکی جنرردی 

 ایران.

 88101919998000 تلفن:

Email: sarkaki_a@yahoo.com 

mailto:sarkaki_a@yahoo.com
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 مقدمه

اخیر با افزایش تعداد مطالعات مشخص  ۀدر سه ده

های تیروئیدی اعمال فیزیولوژیک ده است که هورمونش

چنین در مهمی، نه تنها در طی مدت بلوغ مغز بلکه هم

-های آلفا و بتا تریندهداران بالغ دارند. گیرمغز مهره

-در تمام مغز موش صحرایی بیان می (T3)یدوتیرونینی 

تیروئید فعالیت بیش از حد داشته  ۀشوند. هنمامی که غد

به  T4و  T3های مقادیر بسیار زیادی هورمون ،باشد

هیپوتیروئیدیسم بر عکس این  نماید.داخل خون ترشح می

ز نقص ناشی ا حالت است، هیپوتیروئیدیسم اوالً

به دلیل عملکرد  عملکردی در ترشح این غده بوده و ثانیاً

 تیروئید است. -هیپوفیز -نامناسب محور هیپوتاالموس

تواند ناشی از فقدان ید در چنین میهیپوتیروئیدیسم هم

 ۀها توسط غدرژیم غذایی باشد که از تولید کافی هورمون

برخی  جانبی ۀکند، یا ناشی از عارضتیروئید ممانعت می

اثرات مرکزی و محیطی (. 1از داروها نظیر لیتیم است)

طی هیپوتیروییدی منجر به  افزایش مواد اکسیدانی در

اختالالت شناختی، حسی مانند درد و حرکتی  نظیر تعادل 

  .(15گردد )حرکتی می

 ۀگیاهی از خانواد( Actinidia deliciosa)کیوی

Actinidiaceae  و جنسActinidia  این است. در

آن  ۀهای زیادی وجود دارند که تنها دو گونجنس گونه

از نظر  A. Chinensisو  A. deliciosaیعنی 

 اقتصادی، باغبانی و ارزش غذایی حائز اهمیت هستند

کیوی در سطح  ۀهای اخیر محبوبیت میودر سال (.0)

جهانی افزایش یافته است، از نظر تولید جهانی در حال 

چهارم قرار  ۀال و سیب در رتبحاضر پس از موز، پرتق

میالدی  0228در سال  FAO(. بر اساس گزارش 3) دارد

(. کیوی به 0هشتم تولید کیوی را داشته است ) ۀایران رتب

خاطر دارا بودن طعم و عطر مناسب، ارزش غذایی و 

ها در جهان به ترین میوهدارویی فراوان، یکی از محبوب

مه گرمسیری، حاوی ای نی(. کیوی میوه5آید)حساب می

چنین همو ، PP, E, C, B, Aهای گروه انواع ویتامین

تانن، روی، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلر،  :موادی مانند

منیزیم، کلسیم، مس، سولفور )گوگرد(، پرتئوالکتیک، 

اکتینیدین، آهن، منمنز، اسید فولیک، کروم و ترکیبات 

گرم  122هر باشد، که فیبری، کلرومیل، فنل، فالونوئید می

، همین طور مقدار Cگرم ویتامین میلی 322آن محتوی 

باشد. به عالوه گفتنی است که از ای قند میقابل مالحظه

نوع آن در کیوی  17حدود  ،نوع ویتامین شناخته شده 02

نوع ویتامین یافت  3که در موز تنها  وجود دارد، در حالی

 (. 7و 6شود )می

و  Eهای رژیمی، ویتامین ، فیبرCباال بودن ویتامین 

Kۀاکسیدانی در میو، فنولها، ترکیبات فالونوئیدی و آنتی 

چون سرطان و هایی همکیوی باعث کاهش بیماری

چنین مقاومت شود، همهای قلبی و عروقی میناراحتی

 و 3) دهدها را افزایش میبدن در برابر بسیاری از بیماری

چربی باال و فشار خون است و از  ۀکنند(. کیوی رقیق8

کند. گیری میخون، سرماخوردگی و ورم لوزالمعده پیش

ها، بستنی، مربا و کیوی در تهیه ساالد، شیرینی ۀاز میو

، B، گروه Aهای شود. دارای ویتامینغیره استفاده می

اسید فولیک، امالح روی، فسفر، سدیم، پتاسیم، کلر، 

ادرار را هم باشد. ترشح منیزیم، کلسیم و سولفورات می

شود و برای دهد، موجب کاهش وزن میافزایش می

گیری از روماتیسم مفید است. کیوی دارای اگزاالت پیش

شود در مایعات است که این ترکیب وقتی وارد بدن می

ماند و موجب بروز عارضه در اعضایی نظیر بدن باقی می

-شود، زیرا مانع جذب کلسیم میها و کیسه صفرا میکلیه

کیوی در افراد مستعد ایجاد  ۀد. بنابراین مصرف میوشو

صفرا باید کمتر شود. بهتر است  ۀسنگ کلیه و سنگ کیس

ساعت قبل و  3تا  0گونه افراد حداقل این میوه در این

 (. 9) باشدهای کلسیم بعد از مصرف لبنیات و حتی قرص

برابر  12 -10موجود در کیوی  Cمقدار ویتامین 

برابر سیب است، به عالوه مقدار آن  32 -62لیموترش  و 

را تا دو برابر میزان موجود در مرکبات به ویژه پرتقال 

 ۀاند. در کتب چینی از کیوی به عنوان یک میونوشته

دارویی نام برده شده زیرا که با داشتن سایر عناصر فوق 
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های مختلف بدن و کاهش چربی باعث تنظیم سیستم

گردد. این میوه می خون، اسید اوریک و قند خون

بری نیز دارد و مانند آسپیرین موجب رقیق خاصیت تب

کند شدن خون شده، از ایجاد پالک در خون جلوگیری می

گیری از انعقاد و در بیماران با جراحی قلب به منظور پیش

خون و لخته )آمبولی و ترومبوز( بسیار مفید است. به 

، از غلظت دلیل خاصیت کاهندگی میزان تری گلیسیرید

ها کاهد و از آترواسکلروز و بروز انواع سکتهخون می

کند. مصرف آسپیرین عوارض جانبی نظیر جلوگیری می

در  ،کندریزی روده را ایجاد میالتهاب، زخم و حتی خون

تواند همان اثر را کیوی می ۀکه مصرف دو عدد میو حالی

از چنین گفته شده است که هم بدون عوارض داشته باشد.

کاغذ ۀ ها برای تهیهای دیمر این گیاه مانند ساقهقسمت

ها ها به عنوان علوفه و از گلمرغوب و چسب و از برگ

شود های معطر استفاده میها برای استخراج روغنو دانه

(8-12 .) 

دهد که نتایج حاصل از تحقیقات مختلف نشان می

د، و نگذارثیر میأهای بنزودیازپینی تگیرنده فالونوئیدها بر

با توجه به وجود فالونوئیدها در آن، احتمال این نیز 

های کیوی از طریق تأثیر بر گیرنده ۀوجود دارد که عصار

باعث  GABA-Aهای بنزودیازپینی متصل به گیرنده

 (.11شود )بخشی و ضد اضطرابی میبروز اثر آرام

، Cهایی مبنی بر تأثیر ویتامین چنین گزارشهم

و عنصر روی در افزایش حافظه و درمان  اسید فولیک

ها آلزایمر وجود دارد و با توجه به وجود این ویتامین

-10کیوی بر حافظه نیز وجود دارد ) ۀاحتمال تأثیر عصار

کیوی حاوی مقادیر باالی مواد  ۀو از طرف دیمر میو( 10

ها، ترکیبات و فنول C, Eهای اکسیدانی، ویتامینآنتی

لذا در این تحقیق تالش شده است شد. بافالونوئیدی می

 ۀتا اثر مصرف خوراکی )گاواژ( دوزهای مختلف عصار

ثرترین دوز آن و اینکه آیا ؤبه منظور تعیین م کیوی ۀمیو

 باشد یا خیر؟ثر میؤپاسخ م -اثر عصاره به صورت دوز

بر اختالالت شناختی )یادگیری و حافظه( و غلظت 

انی هیپوتیروئیدی های تیروئیدی در مدل حیوهورمون

 مورد بررسی قرارگرفته شد.

 

 روش بررسی

های صحرایی نژاد سر موش 60تعداد  حیوانات:

-052وزنی ۀ( از جنس نر در محدودWistarویستار )

گرم از مرکز تکثیر و نمهداری آزمایشماهی دانشماه  022

شاپور اهواز تهیه و به طور تصادفی علوم پزشکی جندی

های ایی به صورت زیر درون قفست 8گروه  8ساده در 

 ۀساعت 10گروهی در تحت شرایط استاندارد سیکل 

روشنایی(، دمای اتاق  19تا  7تاریکی )ساعت -روشنایی

درصد  55 -62گراد و رطوبت نسبیسانتی ۀدرج 0±02

نمهداری شدند. حیوانات در تمام مدت به استثنای زمان 

نتره( موش های رفتاری به غذای فشرده )کنساانجام تست

خوراک دام پارس تهران یا شهرضای  ۀتولید کارخان

کشی شهر اهواز دسترسی آزاد و کافی اصفهان و آب لوله

در این تحقیق تالش گردید تا حیوانات تحت . داشتند

 حداقل درد و رنج را تحمل نمایند. ،آزمایش

 های آزمایشیگروه

گونه تیمار گروه سالم )کنترل(: که تحت هیچ -الف

 دارویی قرار نداشتند.

های هیپوتیروئیدی: که با تجویز داروی گروه -ب

مازول )متیل مرکاپتو ایمیدازول تهیه شده از شرکت متی

در آب  mg/L522تهران، ایران( با مقدار -ایران هورمون

(. 16و15هفته هیپوتیروئیدی شدند ) 3آشامیدنی به مدت 

خون تهیه  های تیروئیدی درگیری هورمونپس از اندازه

هوشی و اثبات شده از ورید دمی آنها در حالت بی

های گیری میزان هورمونبا اندازه هیپوتیروئیدی شدن

های زیر تقسیم به زیر گروه هاموش ،تیروییدی سرم

 شدند.

-بار نرمالروز و روزی یک 10گروه اول به مدت 

های را به روش گاواژ دریافت کردند، گروه (5ml) سالین

، 152، 122، 52سوم، چهارم، پنجم، ششم به ترتیب دوم، 

 10کیوی را به مدت  ۀعصار mg/kg/5ml  022و  022



  831                                                                                                  ...( Actinidia deliciosa) بررسی اثرات عصارۀ میوۀ کیوی

 4311، 2 ، شمارة41 شاپور، دورةمجلة علمی پزشکی جندی

 

بار دریافت روز به صورت خوراکی )گاواژ( و روزانه یک

 کردند. 

های هیپوتیروئیدی که گروه کنترل مثبت: موش -ج

 mg/lit1 بار با دوز روز و روزانه یک 10به مدت 

 ه روش خوراکی درمان شدند.( بT4لووتیروکسین )

 کیوی و تجویز آن ةمیو ةعصار ةروش تهی 
 Actinidia deliciosa)کیوی واریته هیوارد  ۀمیو

cv. Hayward)  مورد استفاده در این پژوهش از

محصول باغات کیوی استان گیالن )استانه اشرفیه، رشت، 

یید علمی از نظر أتالش، بندر انزلی و چابکسر( پس از ت

ومی گیاهی )خانواده، رده، جنس و گونه( توسط تاکسون

تهیه یکی از متخصصان دانشماه کشاورزی مازندران 

ها کنده شده شو با آب، پوست میوهوگردید. پس از شست

ها جدا شد. بخش گوشتی ها از دانهو بخش گوشتی میوه

یکنواخت  گرم( با مخلوط کن برقی کامالً 1222بار  )هر

به دست آمده از چند الیه صافی  ۀژنیزه شد. عصاروو هم

 Cصاف شده ویتامین  ۀای عبور داده شد. به عصارپارچه

مدت به با غلظت نهایی یک میلی موالر اضافه گردید و 

به دست  ۀساعت در دمای اتاق نمهداری شد. عصار یک

گراد با سانتی ۀدرج 0دقیقه در دمای  32آمده به مدت 

آوری ع رویی جمعسانتریفیوژ شد. مای g 15222دور 

درون اتاق به مدت  ۀ)رسوب دور ریخته شد( و در سای

ای ای نازک درون ظروف شیشهیک هفته به صورت الیه

به پودر تبدیل شد و تا زمان تجویز به حیوانات درون 

تیره رنگ در دمای  ۀدار با دیوارای دربظروف شیشه

 (.  سپس از17درصد بود()  10اتاق نمهداری شد )بازده 

پودر حاصل مقادیر مختلف بر حسب وزن حیوانات و 

سالین پس از حل کردن در حجم مشخصی از نرمال

روز به حیوانات تجویز  10بار و به مدت  روزانه یک

 )گاواژ( گردید.

 های تیروئیدیگیری هورموناندازه

روز بعد از گاواژ کردن 10در تمامی حیوانات 

و لوواتیروکسین  سالینکیوی، نرمال ۀحیوانات با عصار

گیری از قلب درد( خون )در پایان آزمایشات شناختی و

های هورمون هوش شده انجام گردید.بی حیوانات کامالً

T3, T4 های کنترل، تمامی حیوانات در گروه

های گروه در هیپوتیروئیدی درمان نشده و نیز

-نرمالکیوی یا  ۀمیو ۀهیپوتیروئیدی درمان شده )با عصار

های کیت ( وRIAبا روش رادیوایمینواسی ) سالین(،

گیری مایشماه ایران زمین اهواز اندازهمربوط توسط آز

  شد.

های مختلف وزن تمامی حیوانات هم در گروه

کیوی،  ۀمیو ۀ)کنترل و هیپوتیروئیدی درمان شده با عصار

 و آنالیز شد.  ( ثبتT4سالین و نرمال

 های رفتاریتست

 اجتنابی غیر فعال: ةفظارزیابی یادگیری و حا

 Shuttleشاتل باکس ) حیوانات درون دستماه رفتاری

box )ساعته آنها  00اجتنابی  ۀقرار داده شدند و حافظ

های صحرایی از درد موش گیری شد و برای ارزیابیاندازه

)تولید شرکت برج استفاده شد  Tail flickدستماه 

 . صنعت تهران(

وش مناسبی برای یادگیری اجتنابی غیر فعال، ر

بررسی فرایند یادگیری و حافظه در حیوانات آزمایشماهی 

در این تحقیق برای ارزیابی این نوع حافظه در  .است

 ماهی از دستماه رفتاری شاتل باکسموش بزرگ آزمایش

گیری آنها اندازه ۀساعت 00اجتنابی  ۀو حافظ استفاده شد

است و تاریک و روشن  ۀشد. این دستماه شامل دو محفظ

متر میلی 0 -1های فلزی استیل با قطر کف آنها از مفتول

متر پوشیده شده است و توسط یک و فواصل یک سانتی

 75دستماه تولید جریان الکتریکی شوک خفیفی به میزان 

ثانیه جریان متناوب در  3آمپر به مدت میلی 3/0ولت، 

تاریک و تنها یک بار به کف پای حیوانات اعمال  ۀمحفظ

تاریک  ها سیاه و کامالًردید. به این منظور یکی از جعبهگ

وات روشن  02دیمر یک المپ  ۀبوده و در باالی جعب

شد. آزمایش در یک اتاق تاریک و مراحل مختلف می

 آموزش برای هر موش در زمان مشخصی انجام شد. 
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رفتار احترازی غیرفعال با استفاده از تمایل طبیعی 

تاریک بررسی شد و شامل  هایها برای محیطموش

 مراحل زیر بود. 

که درب  حالی در روز اول هر موش، در سازگاری:

های روشن و تاریک باز بود، حیوان در اتاقک بین اتاقک

دقیقه به آن اجازه داده  5روشن قرار داده شد و به مدت 

شد تا با دستماه آشنا شود و از طریق دریچه، ارتباط اتاق 

دا کند. سپس موش از دستماه خارج روشن وتاریک را پی

 گردید.شد و به قفس انفرادی منتقل میمی

 ۀدقیقه بعد از مرحل 12 آموزش یا فراگیری: ةمرحل

که درب  سازگاری، هر موش در اتاقک روشن )در حالی

ثانیه بعد درب  12گیوتینی بسته بود( قرار داده شد، 

تاریک، گردید. پس از رفتن موش به اتاق گیوتینی باز می

شد )اگر زمان تأخیر ورود ثبت و بال فاصله درب بسته می

رفت از دور -ثانیه به اتاق تاریک نمی 322تا  موش

به مدت ) شد( و یک شوک الکتریکیآزمایشات خارج می

هرتز( از  52آمپر و فرکانس میلی 3/0ثانیه و با شدت  3

 شد. به منظورهای فلزی به کف پای حیوان اعمال میمیله

-ثانیه بعد موش از اتاقک خارج می 102تثبیت حافظه 

 گردید. 

 ۀساعت بعد از مرحل 00 به خاطرآوری: ةمرحل

آموزش )ولی بدون اعمال شوک(  ۀآموزش، به مانند مرحل

که درب گیوتینی  هر موش در اتاقک روشن )در حالی

ثانیه بعد درب گیوتینی باز  12بسته بود( قرار داده شد، 

تاریک یادداشت  ۀخیر ورود حیوان به جعبشده و زمان تأ

تاریک  ۀگردید. حداکثر زمان برای تأخیر در ورود به جعب

  .(18ثانیه در نظر گرفته شد ) 322

 بررسی درد

گیری زمان ظهور برای این کار از دستماه اندازه

-حرارتی بر نقطه ۀرفلکس دردناک دم در اثر تاباندن اشع

ده شد. حیوانات هر گروه استفا Tail flick)( ای از دم

در روز آزمایش از یک ساعت قبل به درون آزمایشماه 

منتقل شدند تا با محیط و امکانات آزمایش عادت و 

سازگاری پیدا نمایند. سپس درون مقید کننده )رستراینر( 

دقیقه  15قرار داده شدند و پس از طی مدتی در حد 

شتی دم سازگاری و ایجاد آرامش در آنها بر روی سطح پ

متری از نوک دم گرمایی به سانتی 8 ۀای به فاصلدر نقطه

گراد بر آن تابانده شد و زمان سانتی ۀدرج 52±1شدت 

خیر تکان دادن دم و دور شدن از روی سنسور زیر دم أت

شد. زمان قطع تابش گرما توسط دستماه نمایش داده می

ناشی از تداوم تابش گرما یا  ۀبرای جلوگیری از صدم

cut of time  ثانیه تنظیم گردید تا اگر  12دستماه روی

تابش گرما به  ،دردی موش دم را تکان ندادبه علت بی

 15شد. هر موش با فواصل زمانی طور خودکار قطع می

خیر برای هر أشد و میانمین زمان تبار تست میدقیقه سه

 (. 19شد )موش ثبت می

های ستتمامی پارامترهای هورمونی، وزن بدن و ت

رفتاری پس از دریافت آخرین دوز عصاره یا حالل آن 

 انجام شد.

 Meanها به صورت تمامی دادهآنالیز آماری: 

±SEM افزار آماری تهیه و تنظیم شده و با نرمSPSS-

VER.18 طرفه و با روش آماری آنالیز واریانس یک

کمتر از  Pآنالیز و مقایسه شد و  توکیتست پشتیبان 

 در نظر گرفته شد. یدارامعن سطحوان عنهب 25/2

 

 هایافته
 وزن حیوانات

حاضر، وزن حیوانات در روز اول )قبل  ۀدر مطالع

روز بعد از هیپوتیروئیدی  01از هیپوتیروئیدی شدن(، 

)دو هفته بعد از شروع درمان( در سه  35شدن، روز 

-د که در روز اول هیچشگیری شد. مشخص مرحله اندازه

ها وجود نداشت. اما داری بین وزن گروهانگونه تفاوت مع

-ابعد از هیپوتیروئیدی و حتی بعد از درمان، کاهش معن

در وزن حیوانات نسبت به گروه کنترل ( >221/2P) داری

مشاهده گردید. در مورد گروه کنترل نیز افزایش وزن در 

های سوم و پنجم مشاهده گردید.گروه هیپوتیروئیدی هفته

 mg/kg/day  152کیوی دوز ۀردرمان شده با عصا

-گروه ۀپنجم نسبت به بقی ۀاندکی افزایش وزن را در هفت
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ولی نسبت به گروه کنترل  ،های هیپوتیروئیدی نشان دادند

 (. 1-دار نبود )شکلااین افزایش وزن معن

 سرم T3و  T4های تغییرات میزان هورمون

 ،مشخص گردید 3و0های طور که در شکلهمان

در حیوانات  T3و  T4های رمونمیزان سرمی هو

دار اهیپوتیروئیدی شده نسبت به گروه کنترل کاهش معن

کیوی )حتی با  ۀو درمان با عصار( >221/2P) اندیافته

ها را در دوزهای باال( نتوانسته است میزان این هورمون

های هیپوتیروئیدی که ولی موش ،سرم به حد قبلی برساند

ها شدند میزان این هورمون ( درمانT4با لووتیروکسین )

(T4 وT3) کیوی  ۀداری افزایش یافت. عصارابه طور معن

 ،های تیروئیدی توانسته استبدون جبران کاهش هورمون

 اثرات بهبودی بخش خود را اعمال نماید.

 اثر بر درد

که  دهدمینشان  0در شکل  نتایج این مطالعه

 ۀارهیپوتیروئیدی موجب پردردی شده و درمان با عص

گرم بر میلی 022و  152، 122، 52 :کیوی با دوزهای

کیلوگرم وزن بدن ابتدا به صورت وابسته به دوز اثر 

بر  (P<0.05, P<0.01 vs. H+Veh)دار اکاهشی معن

اثرش  mg/kg 152درد داشته، ولی در دوزهای باالتر از 

 mg/kg022 که با تجویز به طوری شدهبر درد معکوس 

-ازمان ظهور رفلکس درد تفاوت معن کیوی ۀمیو ۀعصار

سالین نرمال ۀکنندداری با گروه هیپوتیروئیدی دریافت

 ۀعصار mg/kg 152نداشت. در این آزمایش دوز 

موثرترین دوز برای کاهش پردردی ناشی از 

های هیپوتیروئیدی شده هیپوتیروئیدی است. در موش

زمان ظهور رفلکس درد تفاوت  T4 (H+T4)درمان با 

سالین نرمال ۀکنندداری با گروه هیپوتیروئیدی دریافتامعن

 نداشت.   

 اجتنابی غیرفعال ۀحافظ

دهد که نتایج به دست آمده از این آزمایش نشان می

های تست شده )به استثنای خیر اولیه در تمام گروهأزمان ت

عصاره(  022و  152دوزهای  ۀکنندهیپوتیروئیدی دریافت

 (>25/2P) دار داشتاهش معننسبت به گروه کنترل کا

ها )حافظه( در تمام گروه STLخیر أ(. زمان ت5)شکل 

( T4 ۀکنندهای هیپوتیروئیدی دریافت)به استثنای موش

، >P 221/2)انددار داشتهانسبت به گروه کنترل کاهش معن

21/2P<) STL های های درمان شده با دوزدر گروه

ی هر کیلوگرم کیوی به ازا ۀگرم عصارمیلی 022و  152

افزایش  (H+Veh)وزن بدن نسبت به گروه شاهد درمان 

ولی بین این دو گروه تفاوتی  (>221/2P)دار داشت امعن

 وجود نداشت.

 STL ۀهای تحت درمان با عصاردر تمام گروه 

عصاره(  022 ۀکنندکیوی )به استثنای گروه دریافت

بت نس 122و  52های افزایش داشته اگرچه درمان با دوز

ار داسالین )شاهد درمان( معننرمال ۀکنندبه گروه دریافت

نیز برعکس باعث کاهش  mg/kg/day 022دوز  نبود.

 دار زمان تأخیر ورود به اتاق تاریک در تست حافظهامعن

(25/2P<) ۀکنندنسبت به گروه هیپوتیروئیدی دریافت 

(. به عبارت دیمر، دوز 6 )شکل سالین شدنرمال

mg/kg/day 022 ۀباعث اختالل یادگیری و حافظ 

 های تیمار شده گردید.اجتنابی غیرفعال در موش

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                        زاده فالحیه و همکارانحسونیخدیجه                                                                                                                          833

 

 4311، 2 ، شمارة41 شاپور، دورةمجلة علمی پزشکی جندی

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، دوزهای مختلف سالیننرمالهای آزمایشی مختلف )کنترل، هیپوتیروئیدی درمان شده با : تغییرات وزن بدن حیوانات در گروه4شکل 

سر موش صحرایی آزمایش شد. آنالیز  8انگین انحراف معیار از میانگین بوده و در هر گروه ها به صورت می(. دادهT4کیوی و  ةعصار

= T4کیوی،  ة= عصارK= هیپوتیروئیدی شده، H= کنترل، Contاستفاده گردید.  توکیپشتیبان  آزمونطرفه و یکآنووا  آماری

 .لووتیروکسین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
، سالیننرمالهای آزمایشی مختلف )کنترل، هیپوتیروئیدی درمان شده با در گروه  (T4)سین : تغییرات میزان سرمی هورمون تیروک2شکل 

سر موش صحرایی آزمایش  8ها به صورت میانگین انحراف معیار از میانگین بوده و در هر گروه (. دادهT4کیوی و  ةدوزهای مختلف عصار

= T4= عصاره کیوی، K= هیپوتیروئیدی شده، H= کنترل، Contاستفاده گردید.  توکیپشتیبان  آزمونطرفه و یک آنووایشد. آنالیز آماری 

 .لووتیروکسین
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-نرمالشده با های آزمایشی مختلف )کنترل، هیپوتیروئیدی درماندر گروه  (T3)یدوتیرونین : تغییرات میزان سرمی هورمون تری3شکل 

سر موش صحرایی  8ها به صورت میانگین انحراف معیار از میانگین بوده و در هر گروه ه(. دادT4کیوی و  ة، دوزهای مختلف عصارسالین

= عصاره K= هیپوتیروئیدی شده، H= کنترل، Contاستفاده گردید.  توکی پشتیبان آزمونطرفه و یک آنووایآزمایش شد. آنالیز آماری 

 تری یدوتیرونین.= T3کیوی، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
های آزمایشی مختلف )کنترل، هیپوتیروئیدی درمان شده با در گروه (Tail flick))ثانیه( ظهور رفلکس دردناک دم زمان  ةمقایس : 1شکل 

سر موش  8ها به صورت میانگین انحراف معیار از میانگین بوده و در هر گروه (. دادهT4کیوی و  ةسالین، دوزهای مختلف عصارنرمال

= K= هیپوتیروئیدی شده، H= کنترل، Contاستفاده گردید.  توکیپشتیبان  آزمونطرفه و یک ایآنوو صحرایی آزمایش شد. آنالیز آماری

 .تری یدوتیرونین= T3عصاره کیوی، 
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های کیوی بر تأخیر اولیه در ورود به قسمت تاریک در آموزش اجتنابی غیر فعال در گروه ة: تأثیر دریافت دوزهای مختلف عصار5شکل 

روش  (n= 8). بیان شده است (Mean± SEM)  انحراف معیار   ±صورت میانگینها بهدهد. دادهرل و هیپوتیروئیدی را نشان میکنت

داری باعث بهبود ابه طور معن  (>004/0P) 200و  mg/kg/day 450 کیوی در دوزهای ة. عصارHSDپشتیبان  آزمونو  آنوواآماری 

تفاوت  #دار با گروه کنترل و عالمت ا. عالمت * تفاوت معنسالین شدنرمال ةکنندپوتیروییدی دریافتتأخیر اولیه نسبت به گروه هیمان ز

 دهد.سالین را نشان مینرمال ةکنندگروه هیپوتیروییدی دریافتدار با امعن

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

های کنترل اجتنابی غیر فعال در گروه ةافظکیوی بر تأخیر ورود به محفظه تاریک در تست ح ة: تأثیر دریافت دوزهای مختلف عصار6شکل 

روش آماری  (n= 8). بیان شده است (Mean± SEM)  انحراف معیار   ±ها به صورت میانگیندهد. دادهو هیپوتیروئیدی را نشان می

نسبت به گروه  STLباعث افزایش  200و  450، 400و  mg/kg/day 50 هایة کیوی در دوز. عصارHSDپشتیبان  آزمونو  آنووا

دار ا. عالمت * تفاوت معن(>004/0P)دار داشتند اعصاره اثر معن 200و  450ولی تنها دوزهای  سالین شد،نرمال ةکنندهیپوتیروییدی دریافت

عصاره نیز  100دهد. درمان با دوز سالین را نشان مینرمال ةکنندگروه هیپوتیروییدی دریافتدار با اتفاوت معن #با گروه کنترل و عالمت 

 حافظه را بیشتر مختل نمود.
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 بحث

کیوی بر حافظه  ۀدر این مطالعه به بررسی اثر عصار

های هیپوتیروئیدی پرداخته شد و نشان و درد در موش

و   152کیوی در دوزهای  ۀداده شد که عصار

mg/kg/day 022 شود. باعث بهبود حافظه و درد می 

یدانی به علت اکسمتعاقب هیپوتیروییدی مواد آنتی

یدی به طور غیرطبیعی افزایش ئهای تیروکاهش هورمون

های باعث اختالل در عملکرد نورون یافته که احتماالً

شود و اگر این اتفاق در نواحی مغزی دخیل در مغزی می

گونه رفتار شناختی و حس درد بیفتد باعث اختالل در این

ها ویتامینکیوی با دارا بودن  ۀرفتارها خواهد شد و عصار

 تواند اثر جبرانی داشته باشد.اکسیدانی میو مواد آنتی

ترین علت در کل جهان کمبود ید عمومی

باشد. مطالعات قبلی نشان دادند که در هیپوتیروئیدیسم می

تیروئید همراه با عوامل مختلف  ۀطی شرایط مختلف غد

و  T3 ،T4های داری در میزانازا تغییرات معناسترس

TSH بین میزان  ۀرابط ۀدهندکه نشان شودجاد میای

 (. 01-02تیروکسین و استرس اکسیداتیو است )

اثرات فیزیولوژیک حاصل از هیپوتیروئیدیسم ناشی 

از هر علتی یکسان است. این عالئم شامل خستمی و 

العاده شدید حرکات العاده، کندی فوقآلودگی فوقخواب

ده قلبی، برون عضالنی، آهسته شدن ضربان قلب، کاهش

کاهش حجم خون، گاهی زیاد شدن وزن، یبوست، کندی 

 (. 00باشد )اعمال مغزی، افسردگی، فراموشی و غیره می

کنند که نیتریک اکسید مطالعات اخیر پیشنهاد می

(NO) تیروئید شرکت دارد، بنابراین  ۀدر تنظیم عمل غد

 یکی از فاکتورهایی باشد که نقشی در NOامکان دارد که 

تیروئید بازی  ۀغدتنظیم واسکوالریتی و جریان خون 

های آزاد تولید تواند رادیکالمیاسترس اکسیداتیو نماید. 

نمایند که به ها را آغاز میای از واکنش، که زنجیرهکند

های ها این واکنشاکسیدانزنند. آنتیها صدمه میسلول

آزاد های های رادیکالای را از طریق حذف واسطهزنجیره

های اکسیداسیونی را با اکسیده خاتمه داده و سایر واکنش

منجر به  استرس اکسیداتیوکنند. شدن خودشان مهار می

شده که شامل  (ROS)های اکسیژن فعال تولید گونه

، (HclO)، اسید هیپوکلرو (H2O2)پراکسید هیدروژن 

-)های آزاد به صورت رادیکال هیدروکسیل و رادیکال

OH) ن سوپراکسیدو آنیو(O2)  ها شود. این اکسیدانمی

های شیمیایی ای از واکنشتوانند از طریق آغاز زنجیرهمی

یا  DNAنظیر پراکسیداسیون لیپیدی، یا با اکسیده کردن 

 (. 03-01ها صدمه وارد نمایند )ها به سلولپروتئین

اکسیدان مهم آنتی  (SOD)سوپراکسیداز دیسموتاز

هایی که در معرض از تمامی سلول اًدیمری است که تقریب

ها را سلول SODنماید. گیرند دفاع میاکسیژن قرار می

کند و آسیب وارده به آنها در اثر سوپراکسید را ترمیم می

هم به  SODاند که دهد. مطالعات نشان دادهکاهش می

اکسیدان و هم به عنوان ضدالتهابی در بدن عنوان آنتی

(. 00کند )های آزاد را خنثی میکند و رادیکالعمل می

اگرچه بسیاری از مطالعات چندین پارامتر بیوشیمیایی را 

اما مکانیسم دقیق اند، در تیروئیدیسم توضیح داده

اگرچه کنون مشخص نمردید. اکسیداتیو در تیروئیدیسم تا

گیری استرس اکسیداتیو متعاقب اندازهدر تحقیق حاضر 

کیوی  ۀای بیمار با عصارههیپوتیروییدی و درمان موش

ولی با مراجعه به نتایج تحقیقات  ،انجام نشده است

دیمران روشن است که هیپوتیروییدی منجر به تولید مواد 

در بافت مغز شده و از طرفی در کارهای اکسیدانی 

را اکسیدانی کیوی بر فعالیت آنتی ۀدیمری که اثر عصار

دانی این عصاره اثرات آنتی اکسی ،مورد مطالعه قرار دادند

های و این اثر را هم به وجود ویتامین گزارش گردید

   نسبت دادند.ها مختلف و فنل

کیوی را بر  ۀدیمری که اثر عصار ۀهرچند مقال

حافظه و اضطراب متعاقب اختالل هیپوتیروئیدی در 

های صحرایی نر مورد بررسی قرار داده باشد، یافت موش

هش را با آن مقایسه نمود، های این پژونمردید تا یافته

 ۀلیکن مقاالت متعددی اثر بهبود اضطراب و حافظ

ترکیب شیمیایی  متعاقب مصرف برخی از مواد موجود در

اند. شمار زیادی از مواد این گیاه را تأیید کرده ۀعصار

استخراج شده از گیاهان بر فرآیند حافظه و یادگیری اثر 

احتماالً بهبود حافظه  ،طور که قبالً اشاره شد. هماندارند



                                                                                        زاده فالحیه و همکارانحسونیخدیجه                                                                                                                          831

 

 4311، 2 ، شمارة41 شاپور، دورةمجلة علمی پزشکی جندی

به خاطر وجود  تواندکیوی می ۀدر اثر مصرف عصار

باشد  Cترکیباتی مانند عنصر روی، فالونوئیدها و ویتامین 

(05 ،06 .) 

حافظه یک ویژگی از مغز انسان است که نواحی 

مختلفی مانند کورتکس مغزی و چندین بخش دیمر در 

کیالت آن دخالت دارند. لوب تمپورال و تش ایجاد

مدت به بلند های کوتاههیپوکامپی جهت انتقال حافظه

باشند. هیپوکامپ و آمیمدال از اجزای مدت درگیر می

سیستم لیمبیک و نواحی مهم مغزی هستند که فرآیندهای 

(. 08، 07کنند )گری مییادگیری و حافظه را میانجی

 ۀمطالعات نشان دادند که بیشترین غلظت روی در ماد

غز و در نواحی مغز جلویی شامل هیپوکامپ، خاکستری م

آمیمدال و نئوکورتکس است. کمبود روی منجر به 

تغییرات رفتاری و ذهنی متعددی از جمله آلزایمر، 

 ماندگی ذهنی، افسردگی واسکیزوفرنی، پارکینسون، عقب

، روی (. رژیم حاوی مکمل اسید فولیک15شود)غیره  می

به مقدار کافی کیوی  ۀمیو ۀکه در عصار Bو ویتامین 

گردد و باعث کاهش سطح هموسیستئین می ،وجود دارد

باعث بهبود عملکرد شناختی و جلوگیری کردن از 

د. مطالعات حیوانی شوپیشرفت آلزایمر در افراد مسن می

باعث کاهش  B12نشان دادند که اسید فولیک و ویتامین 

-می آنها نوروپاتولوژی و باعث بهبود عملکرد شناختی در

بین افزایش میزان فوالت و افزایش ریسک ۀ گردد. رابط

آلزایمر نیز در بعضی مطالعات گزارش شده است. کاهش 

بسیار قوی با ۀ حافظه و افزایش خطر ابتالء به آلزایمر رابط

و افزایش  3و اسید فولیک و امما  B12 کاهش ویتامین

اکسیدان و یک آنتی C(. ویتامین 09هموسیستئین دارد )

فاکتور بسیار مهمی در مغز و سیستم اعصاب مرکزی کو

 ۀو در درمان بیماری آلزایمر، پارکینسون و سکت است

 (.  31 ،32مؤثر باشد ) ،مغزی ممکن است

بنابراین با توجه به وجود عنصر روی، اسید فولیک 

های کیوی، بهبود حافظه در موشۀ در عصار C و ویتامین

جود آنها باشد و این هیپوتیروئیدی احتماالً به علت و

 باشد.بهبود وابسته به دوز می

کیوی در  ۀنتایج این مطالعه نشان داد که عصار

دارای اثرات بهبودی  mg/kg/day 022و 152دوزهای 

بخش بر حافظه و درد بوده و این اثرات احتماالً به دلیل 

 ۀباشد. فالونوئیدها طبقوجود فالونوئیدها در این گیاه می

های زرد، آبی و قرمز،  با فنل ها به رنگیبزرگی از پل

-ترکیب هستند، که در گیاهان نقش آنتی 6222بیش از 

اکسیدانی را در فتوسنتز به عهده دارند. فالونوئیدهای 

باریک  ۀموجود در غذا یا گیاهان دارویی از طریق رود

شود و جذب شده و از راه گردش خون به مغز منتقل می

ر کرده و بر سیستم اعصاب مغزی عبو -از سد خونی

 (. 30) کندمرکزی اثر می

 

  گیرینتیجه

های به موشکیوی  ۀتجویز خوراکی عصار

بر  آن اثرات توانستمازول متیهیپوتیروییدی القا شده با 

داری بهبود اشناختی و درد را به طور معن تاختالال

ترکیبات وجود ببخشد. اثرات بهبودی آن احتماالً به خاطر 

این عصاره وجود دارد. این  سیدانی است که دراکآنتی

اثرات وابسته دوز بوده ولی در دوزهای بسیار باال اثر 

تر مکانیزم اثر کیوی معکوس خواهد داشت. شناخت دقیق

های تر در زمینهبر اعمال شناختی نیازمند مطالعات وسیع

--الکتروفیزیولوژی، فارماکولوژی، بیوشیمی و سلولی

 ملکولی است. 

 

 دردانیق
-کارشناسی ۀناماین مقاله به عنوان بخشی از پایان 

 ( APRC-122)زاده فالحی ارشد خانم خدیجه حسونی

 ۀاستخراج گردید که با مجوز معاونت محترم توسع

پژوهش و فناوری تحقیقات دانشماه علوم پزشکی 

شاپور اهواز به عنوان دانشجوی میهمان برای انجام جندی

اش در مرکز تحقیقات فیزیولوژی اهواز نامهتحقیقات پایان

 انجام گردید. 
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Abstract 
Background and Objectives: Oxidative stress due to 

hypothyroidism causes behavioral deficits. Kiwifruit contains 

various vitamins and antioxidants. In this study the effect of 

kiwifruit extract on body weight, memory, pain and serum T4 and 

T3 in hypothyroidism male rats was evaluated. 

Subjects and Methods: Wistar male rats (200-250g) were divided 

into 8 groups (n=8) randomely as following: 1) Control, the 

remaining groups were hypothyroidism that received methimazole 

(500mg/L in drinking water) for 3 weeks. 2-7) Treated groups 

received orally either different doses of Kiwifruit extract 

(50,100,150, 200, 400 mg/kg/5ml or the same volume of normal 

saline for 14 days. 8) Positive control group receiving 1 mg/L of 

levothyroxine in drinking water. Serum thyroid hormones (with 

radioimmunoassay), body weight, pain (by tail-flick test), and 

memory (by shutle box) were measured for all groups. Data were 

analyzed with one-way ANOVA followed by Tukey’s post hoc and 

P<0.05 was assigned as least significant difference. 

Results: Serum T4 and T3, body weight and memory and pain 

reflex latency were decreased significantly after induction of 

hypothyroidism (P<0.01). Treatment with 150 and 200 mg/kg doses, 

without affecting the thyroid hormone serum level, improved 

memory and pain significantly (P<0.001) Higher doses of extract 

had no effect on above parameters. 

Conclusion: Treatment with kiwifruit extract didn’t change thyroid 

hormones; therefore, had no effect on hypothalamus-pituitary-

thyroid axis.  
Improving effects of Kiwifruit extract on behavioral deficits 

following hypothyroidism might be related to its antioxidant 

property in brain. 

 
Keywords: Hypothyroidism, Kiwifruit extract, T3, T4, Pain; 

Memory, Rat.   
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